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BESKRIVNING
Man kanske vill hävda att det inte varnödvändigt att ta livet av honom, men jag kaninvända på den
punkten. Folk lever gärna förlänge. De är inte betjänta av det. Tag Horst"Irene är bibliotekarie och sedan
trettionio år gift med kabeldragaren Horst. Hon har alltmer tröttnat på hans uppblåsthet och ständiga
spydigheter om hennes intresse för litteratur och trädgårdsskötsel.Så av en händelse hittar hon en
bortglömd kista med blytyngder i källaren och plötsligt står allting klart: hon ska en gång för alla göra sig
av med sin man!Med stor entusiasm och uppfinningsrikedom påbörjar Irene sin resa från tyst mus till
amatörkemist med dödlig kunskap om gifter.Blybröllop är en komedi med mörka undertoner och en
sanslös skildring av ett äktenskap i upplösning. Med bitande humor skildrar den en mogen kvinnas minst
sagt överraskande väg till frihet.Om författarenSARA PABORN (1972) debuterade 2009 med romanen
Släktfeber som sedan följdes av Tuppen och havet och En och annan väg. Hon är också författare till
diktsamlingen Vilken tur att vi träffades innan vi dog (2014) och skapare av poesiappen Poesi på G.Om
uppläsarenANNA GODENIUS (1944) är skådespelare och fick sitt stora genombrott i TV-serien Ärliga
blå ögon 1977. Förutom teater och filmskådespel har Anna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Läsvärd eller inte?: Blybröllop av Sara Paborn
Sara Paborns nya "Blybröllop" är en underhållande roman. Kulturjournalisten Annika Koldenius skrattar
högt till en helt rimlig berättelse om en fru som ...

Blybröllop | 33,00 kr | Bok av Sara Paborn | Köp boken här
Sara Paborns nya "Blybröllop" är en underhållande roman. Kulturjournalisten Annika Koldenius skrattar
högt till en helt rimlig berättelse om en fru som ...
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Jag tror mina förväntningar på boken var lite för högt ställda, för på många bloggar har den bok fått höga
betyg. Men jag tyckte tempot var lite ...
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